
ثْدا ثَ هؼٌی ثیذاس ؽذٍ اعت یؼٌی کغی کَ ثَ سّؽٌی سعیذٍ کَ ایي ػٌْاى اّلیي ثبس ثشای عیزاستب گْاتبهب یب ُوبى ثْدا 

 .اعتلبدٍ ؽذٍ چشاکَ اّ ثَ سّؽٌی سعیذٍ اعت

صًذگی هی  ؽبیذ ثشای خیلی اص هب اتلبم اكتبدٍ ثبؽذ کَ ثَ سّعتبیی ثشّین ّ هی ثیٌین کَ اُبلی سّعتب دس آة ّ ُْایی توییض

 :کٌٌذ پیؼ خْدهبى هی گْیین

 !ایي ُب ّاهؼب صًذگی هی کٌٌذ ًَ هب کَ دس ؽلْؿی ّ تشاكیک ّ اعتشط ُغتین

 .دس فْستی کَ ثشخی اص ُویي سّعتبیی ُب تقْس هی کٌٌذ هب کَ دس کالى ؽِشُب صًذگی هی کٌین خْؽجخت ُغتین

 عْال افلی ایي اعت کَ ّاهؼب کذام اكشاد خْؽجخت صًذگی هی کٌٌذ؟ افال هالک خْؽجخت صًذگی کشدى چیغت؟

 …وبد هي دسعتَ پْل خْؽجختی ًوی آّسد ّلی صتوب كوش ثذثختی هی آّسدثَ اػت

 

 راٍ حل خْضبخت سًذگی کزدى چیست؟ 

 ایٌکَ هؾِْستشیي ؽخـ دس دّساى خْدػ ثْد ّثب  چبسلی چبپلیي

 .پْل ّ حشّت سا یکزب داؽت اهب عبل ُبی صیبدی اص ػوشػ اصغبط خْؽجختی ًوی کشد

 .ی ًوی کشدثب توبم عشهبیَ ّ هؼشّكیتی کَ داؽت ثؼذ اص هشگ دختشػ اصغبط خْؽجخت داسّیيیب 

 ّاهؼب ساٍ صل خْؽجخت صًذگی کشدى چیغت؟

 هی تْاى خْؽجخت ثْد؟… ثب ایي ُوَ رٌگ ّ كوش ّ ثذثختی ّ صیْاى آصاسی ّ

 افال صتی اگش هي ثَ ّمغ هبلی هغبػذی داؽتَ ثبؽن ّلی ایي ُوَ كوش ّ ًبساصتی سا ثجیٌن هی تْاًن خْؽجخت صًذگی کٌن؟

 َ ثشای ایي عْاالت رْاة داسد كووداعتبى ایي پبدکغت صًذگی کغی اعت ک

 .ثبیذ دهت کٌیذ کَ ثبیذ ثَ ساُکبس ثْدا خْة كکش کٌیذ

 ُذف ایي اپیضّد ایي اعت کَ ُشکغی دس تٌِبیی خْدػ یک ثبس ُن کَ ؽذٍ ثَ ایي چٌذعْال اعبعی كکش کٌذ کَ

 آیب هی ؽْد خْؽجخت صًذگی کشد؟

 هالک خْؽجخت صًذگی کشدى چیغت؟

  

 آضٌایی با بْدا

 .عبل پیؼ ثْدا دس رٌْة ًپبل دس داهٌَ ُبی ُیوبلیب ثَ دًیب آهذ ۷۰۵۵عبل هجل اص هیالد هغیش یؼٌی صذّد  ۰۵۵شیجب تو

 .عیذاستب گْتبهب اعن افلی اّعت کَ ثؼذُب ثَ ثْدا ثَ هؼٌی کغی کَ سّؽٌی یبكتَ یب ثیذاس ؽذٍ هؼشّف ؽذ

 .َ افال ثْدا ّرْد خبسری ًذاؽتَ اعتعبل پیؼ ثشخی هْسخیي تقْس هی کشدًذ ک ۷۵۵ربلت اعت کَ تب 

 .آى ُب هی گلتٌذ کَ ثْدا خذای خْسؽیذ ثْدٍ یب رض اعبهیش ؿیش ّاهؼی ّ عوجْلیک ثْدٍ اعت

 تب ایٌکَ یک داًؾوٌذ ٌُذؽٌبط ثب دلیل ّ هذسک حبثت کشد کَ

 .ثْدا ثَ ػٌْاى یک ؽخـ ثْدٍ ّ اص آى صهبى ثَ ثؼذ ّرْدػ ثَ ُوَ حبثت ؽذ

 .ْدا ثَ خقْؿ دّساى کْدکی ّ رْاًی اّ اكغبًَ ُبی صیبدی هطشس اعتدس هْسد صًذگی ث

 یکی اص دالیلی کَ ثشای ایي هْمْع ّرْد داسد ایٌزبعت کَ

 .ثْدا اص ایٌکَ پیشّاًؼ ثَ ؽخقیت ّ داعتبى صًذگیؼ تْرَ کٌٌذ افال سمبیت ًذاؽت

 اّ ُوَ تْرَ پیشّاًؼ سا اص ؽخقیت ّ صًذگی اػ دّس هی کشد ّ هی گلت

 .چیضی کَ اُویت داسد آهْصٍ ُبی ثْدیغن اعت ّ ثبیذ تْرَ تبى ثَ ایي آهْصٍ ُب ثبؽذ

 .گْ هشاس ثذُیذ ّ تولیذ کٌیذًَ ایٌکَ اص هي ثت ثغبصیذ ّ ثخْاُیذ صًذگی هي سا ال
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 ُویي هْمْع سا پیشّاًؼ ُن سػبیت کشدًذ ّ دس کتبة ُبی هوذط ثْدایی

 .اص رضئیبت صًذگی ثْدا خیلی کن فضجت ؽذٍ اعت

 موٌب ثْدا تبکیذ هی کشد کَ هشدم ثَ کبسُبی ػزیت ثْداییغن ُب هخل

 .ا تْرَ کٌٌذتْرَ ًکٌٌذ ّ ثَ افل هبرش… ثلٌذ ؽذى اص سّی صهیي ّ هبلغ ثیٌی ّ

 عبل اص آى صهبى هی گزسد ّلی ثب ُویي سّػ كوو تبکیذ سّی تؼبلین، ۷۰۵۵ثب ایٌکَ 

 .توشیجب توبم آهْصٍ ُبی ثْدا عبلن ثبهی هبًذٍ اعت

  

 ضزایط خاًْادگی بْدا

 .خبًذاى ثْدا اص هجوَ رٌگ آّساى ثْدًذ ّ پذسػ صبکن یک هٌطوَ ثْد

 .دعتَ ثٌذی هی ؽذًذآى صهبى دس ٌُذ هشدم دس هجوبت هختللی 

 .اّلیي ّ ثبالتشیي هجوَ ثشُوي ُب ثْدًذ

 .ثشُوي دس تؼشیق خیلی عبدٍ ثَ هؼٌبی سّصبًی اعت

 .آى ُب سّصبًیْى هزُجی ثْدًذ کَ كشٌُگ دًیبی ٌُذ دس دعتؾبى ثْد

 ثشُوي ُب هتْى هزُجی سا دس پشعتؾگبٍ ُب ّ خبًَ ُبی هشدم هی خْاًذًذ،

 …ؽتٌذ، اگش کغی هی هشد، اگش خؾکغبلی هی ؽذ ّپیؼ هشدم ربیگبٍ ّیژٍ ای دا

 .ُوَ ثَ ثشُوي ُب ختن هی ؽذ. دس ًتیزَ ثَ ُوَ چیض هغلو ثْدًذ

 .هجوَ دّم رٌگ آّساى ّ صبکوبى ثْدًذ کَ خبًذاى ثْدا اص ایي هجوَ ثْدًذ

 .هجوَ عْم ثبصسگبى ُب ثْدًذ ّ هجوَ آخش کبسگشاى ثْدًذ

 .اهکبى ًذاؽت کغی اص یک هجوَ ثتْاًذ ثَ هجوَ دیگشی ثشّد ایي ًظبم هجوبتی هوذط ُن ثْد ّ افال

 .صتی اگش تي یک کبسگش ثَ ثشُوي هی خْسد ایي هْمْع ثبػج ؽشهغبسی کبسگش ّ ًبساصتی ثشُوي هی ؽذ

 .پذس ثْدا ثب دّتب خْاُش اصدّاد کشدٍ ثْد کَ ثْدا پغش یکی اص ایي خْاُشُب ثْد

 .دًیب هی سّد ّ عشپشعتی اػ ثَ ػِذٍ خبلَ اػ هی ؽْدهبدس ثْدا چٌذسّص ثؼذ اص تْلذ ثْدا اص 

 .ثْدا دس خبًَ پذسی ثب پذس ّ خبلَ اػ ّ ُوغشُبی دیگش پذسػ ّ خذهتکبسُبیؼ صًذگی هی کشد

 .دّساى کْدکی اػ دس ًبص ّ ًؼوت ثضسگ ؽذ

 .عبلؼ کَ ؽذ ثب دختشی اصدّاد کشد. اصتوبال ثؼذُب ثب چٌذ صى دیگش ُن اصدّاد کشدٍ اعت۶۱ثْدا 

 ثؼذُب ثْدا گلت هي ُیچ پیکشی، آٌُگ فذایی ّ سایضَ ای سا ًوی ؽٌبعن

 .کَ كکش ّ اًذیؾَ یک هشد سا هخل پیکش ّ آٌُگ فذا ّ سایضَ ثذى یک صى هززّة خْدػ کٌذ

 .ثْدا دس رْاًی تؼلین هی دیذ کَ ثتْاًذ پب ربی پبی پذسػ ثگزاسد

 .دادٍ ثْدًذ آى دّساى توبم لزت ُبی اهشاكؼ اّ سا تضت تبحیش هشاس

  

 …بْدا در اّج جْاًی بَ سَ ّاقعیت هِن سًذگی فکز هی کزد

 هی گلت: هي آًطْس کَ دّعت داؽتن اص چؾن ُبین ثشای دیذى ُوَ چیضُب،

 اص گْػ ُبین ثشای ؽٌیذى چیضُبیی کَ دّعت داسم،

 اص صظ چؾبیی ام ثشای چؾیذى اًْاع ّ اهغبم هضٍ ُب،

 .لزت هی ثشدم اص ثذًن ثشای ُشچَ هبثل لوظ ثْد،



 دس دّساى چِبسهبَُ ثبساى ُبی هْعوی ًْاصًذٍ ُب اصبهَ ام هی کشدًذ ّ هي اص هقش خبسد ًوی ؽذم

 .ّلی ّهتی خْة دهت کشدم هتْرَ ؽذم توبم ایي خْؽی ُب كٌبپزیش ّ گزسا اعت

 .تِؼ هي ُن هخل ثویَ پیش هی ؽْم، هشیل هی ؽْم ّ هی هیشم ّ ُیچ ساٍ گشیضی ًیغت

 .ّهتی ثَ ایي هْمْع كکش هی کشدم عالهتی ّ ؽْس صًذگی ام اص ثیي هی سكت اّ هی گْیذ

 هی گلت دسعت اعت کَ ثَ ّاعطَ ؽبدی ّ خْؽضبلی لزت ثَ ّرْد هی آیذ ّلی

 .لزت ُب صّدگزسًذ ّ كبًی ثْدى دًیب ّ تغلین ؽذى دس ثشاثش توذیش ثشای آدم صرشآّس اعت

 .کش هی کشد اؽتیبم صًذگی سا اص دعت هی دادثْدا دس اّد رْاًی ثَ عَ ّاهؼیت صًذگی کَ ك

 ثیوبسی، پیشی ّ هشگ

 ثْدا كکش هی کشد هي ُن ثضسگ هی ؽْم ثیوبس هی ؽْم، پیش هی ؽْم ّ هی هیشم

 !خت ایي چَ صًذگی اعت؟

 تْرَ داؽتَ ثبؽیذ تبکیذ ثْدا هجٌی ثش كٌبپزیشی ُوَ چیض ّ ایٌکَ اّ

 هؼٌی ًجْد کَ ًباهیذ ثَ صًذگی ثْدُیچ ؽْس ّ اؽتیبهی ثَ صًذگی ًذاؽت، ثَ ایي 

 .اتلبهب ثشػکظ اّ هؼتوذ ثْد هؼوبی صًذگی ساٍ صلی داسد ّ آدم ثبیذ ثتْاًذ آى ساٍ صل سا پیذا کٌذ تب ثتْاًذ خْؽجخت ثبؽذ

 .ثبیذ دًجبل چیضی ثْد کَ گزسا ًجبؽذ ّ ُیچ ّهت اص ثیي ًشّد

 .آى ثبالتشیي صذ آساهؼ ثْد

 .ذاسینچیضی کَ خیلی اص هب آى سا ً

 ثشای ثْدا علغلَ هشاتت خؾک ًظبم هجوبتی ّ هشثبًی کشدى هزُجیْى ثَ دسگبٍ خذایبى

 .ًتیزَ ایوبًی کْسکْساًَ ّ رِل ثْد

 بْدا بَ دًبال راس رسیذى بَ باالتزیي حذ آراهص رفت

 .َ ثبؽذاّ هْیب كکش هی کشد ثبیذ سّؽی هلوْط تش ّ هٌطوی تش ثشای تْمیش ربیگبٍ اًغبى دس دًیب ّرْد داؽت

 .ساٍ صلی کَ ُشچَ ثْد دس چِبسدیْاسی خبًَ ًوی تْاًغت آى سا پیذا کٌذ

 !ثْدا هی گْیذ كکش کشدم خبًَ ثشاین صًذاى اعت. هکبًی آلْدٍ ّ ًبپبک

 .آساهؾی کَ هي هی خْاُن ثب ایي لزت ُب ثَ دعت ًوی آیذ

 .ثبیذ ثَ دًجبل ساص سعیذى ثَ ثبالتشیي صذ آساهؼ ثشّم

 .ّ ثچَ ّ خذهَ سا سُب کٌن تب ؽبیذ ثَ آى ثشعنثبیذ هقش ّ صى 

 اصتوبال خبًْادٍ ثْدا ثب ایٌکبس هْاكن ًجْدًذ ّ اًزبم ایي کبس سا هٌْه ثَ ایي کشدًذ کَ

 .ثْدا اص خْدػ یک ّاسث داؽتَ ثبؽذ

 .چْى دهیوب ثؼذ اص ثَ دًیب آهذى پغشػ، ثْدا هُْبی عش ّ فْستؼ سا تشاؽیذ ّ سكت

 .َ یؼٌی ثٌذ گزاؽتَ ثْداعن پغشػ سا ُن ساُْل

 .ثبّس داؽت ثچَ اّ سا پبیجٌذ صًذگی هی کٌذ کَ اّ اص آى هتٌلش اعت

 .عبلگی ثشای ُویؾَ اص هقش سكت تب ساص سعیذى ثَ آساهؼ هطلن سا دسیبثذ۷۲ثؼذ ُن دس 

 رغتزْی ثْدا ثشای آًچَ کَ تغلین هبًْى كٌبپزیشی ًؾْد،

 .هْل کؾیذ عبل۱آًچَ کَ ؽبیذ ساص آكشیٌؼ اًغبى ثبؽذ، 

  

 سال هِن ّ تاثیزگذار سًذگی اش ۶بْدا ّ 



 .ثْدا اثتذای علش خْد ثَ یک ؽِش ؽلْؽ سكت ّ آًزب عبکي ؽذ

 ثشای اّ کَ صًذگی ؽِشی سا اص ًضدیک ًذیذٍ ثْد ایي عجک صًذگی

 .ثشایؼ خیلی ػزیت ثْد ّ عْال ُب ّ پشعؼ ُبی صیبدی ثشایؼ ثَ ّرْد آهذ

 ؽِشُب دًجبل چَ چیضی ُغتٌذ؟ ایٌکَ ایي ُوَ آدم دس ؽلْؿی

 آیب آى ُب اصغبط خْؽجختی هی کٌٌذ؟

 هِن تض اص ُوَ ثؼذ اص هشدى ایي ُوَ آدم چَ اتلبهی ثشایؾبى هی اكتذ؟

 آى صهبى اؿلت هشدم تقشّس هی کشدًذ اًغبى صادٍ هی ؽْد،

 .صًذگی هی کٌذ، هی هیشد ّ ثؼذ دّثبسٍ دس رغن دیگشی صادٍ هی ؽْد

 !َ تٌبعخ ّ صًذگی دّثبسٍچیضی ؽجیَ ثَ ًظشی

 .آى ُب اػتوبد داؽتٌذ دس ایي تْلذ دّثبسٍ، اًغبى هی تْاًذ ثَ ؽکل یک اًغبى، صیْاى یب گیبٍ هتْلذ ؽْد

 صتی هی تْاًذ ثَ ؽکل خذا هتْلذ ؽْد ّلی صتی خذا ُن

 .هی تْاًغت ثویشد ّ دس صًذگی ثؼذی اػ دس هوبهی پبییي تش هتْلذ ؽْد ّ صًذگی کٌذ

 .گی ُبی دّثبسٍ عٌغبسٍ هی گلتٌذثَ ایي صًذ

 .سّصبًیْى ثشُوي ُن ثَ عٌغبسٍ ثبّس داؽتٌذ

 .ّلی هی گلتٌذ دس صًذگی ُبی هزذد ًِبیتب ُشکغی هی تْاًغت دس ُوبى هجوَ ای کَ ثْد صادٍ ؽْد

 .اػتوبد ثَ ایي چشخَ چٌذیي ثبسٍ تْلذ ثشای ثْدا ػزاة آّس ثْد

 کشاس ثْد کَ هتْرَ ؽذ كوو خْدػ ًیغت کَثْدا دًجبل ساُی ثشای ثشّى سكت اص ایي ت

 .تشک دًیب ّ خبًَ ّ خبًْادٍ ثشای رغتزْی صویوت کشدٍ اعت

 اّ هتْرَ ؽذ آدم ُبی صیبدی ثب اػتوبدات هختلق تشک خبًَ ّ ؽِش کشدًذ ّ دس دل رٌگل

 .صًذگی هی کٌٌذ تب ثلکَ ثَ صویوت پی ثجشًذ

 كت ّ آهذ فذُب ًلشی ثْد کَس  رٌگل ُبی عشعجض صبؽیَ دؽت ثبسّس سّد گٌگ هضل

 .دس رغتْی چیضی ثْدًذ کَ ثَ آى عیش ّ علْک هذعی هی گلتٌذ

 .پظ ثشای آؽٌب ؽذى ثب آى ُب ثْدا ثَ دل رٌگل سكت

  

 آضٌایی بْدا با دّ گزُّی کَ اُویت سیادی در ضکل گیزی عقایذش داضتٌذ

 ّهتی ثْدا ثَ گشٍّ ُبی هختلق رْیٌذگبى صویوت هی سعیذ

 .ساٍ ُبیی کَ آى ُب سكتٌذ سا ُشچَ ثیؾتش دسک کٌذ تب ؽبیذ صّدتش ثتْاًذ ثَ هوقْد خْد ثشعذ عؼی هی کشد

 ثشای ُویي کبسُبیی کَ آى ُب هی کشدًذ سا تولیذ هی کشد ّ دس دل هغلک ُب ّ اػتوبدات هختلق

 .دًجبل چیضی هی گؾت کَ ثَ خبهش آى خبًَ سا تشک کشدٍ ثْد

 .ٍّ آؽٌب ؽذ کَ خیلی ثشایؼ اُویت داؽتٌذاص ثیي گشٍّ ُبی هختلق ثب دّ گش

 .اّل ثب گشُّی آؽٌب ؽذ کَ آى ُب توشکض ّیژٍ سّی رٌُؾبى داؽتٌذ ّ توشیي ُبی هشاهجَ اًزبم هی دادًذ

 .آى ُب ایي کبس سا اًزبم هی دادًذ تب ثتْاًٌذ سّی رٌُؾبى هغلو ؽًْذ

 خْدػ ًؾبى داد کَثْدا ُن ثَ آى ُب امبكَ ؽذ ّ دس هذت کْتبُی چٌبى تْاًبیی اص 

 .تْاًغت دس هذت کْتبُی ثَ عکْت ػوین رٌُؼ دعت پیذا کٌذ



 .آًوذس کَ سُجش گشٍّ ثَ اّ پیؾٌِبد داد کَ سُجشی گشٍّ سا ثَ ػِذٍ ثگیشد

 ّلی ثْدا هجْل ًکشد چْى اصغبط کشد ُشّهت اص هشاهجَ خبسد هی ؽْد دّثبسٍ

 .ُوبى عْال ُب ّ دسد ّ سًذ ّ هشگ ثؾش ثَ رٌُؼ هی سعذ

 .ثب ّرْد ایٌکَ هشاهجَ ّ توشیي ُبی توشکض رُي خیلی هلیذ ثْد ّلی ایي توبم چیضی ًجْد کَ ثْدا دًجبلؼ ثْد

 :اّ یک هوبیغَ ربلت هی کشد هیبى ؽشاة خْاسُب ّ کغبًی کَ هشاهجَ هی کٌٌذ ّ هی گلت

 .ی گشدًذُشدّ ثشای هذتی رٌُؾبى سا آسام هی کٌٌذ ّ ُشدّ پظ اص هذتی ثَ ثذثختی خْدؽبى ثشه

 .گشٍّ دّم هِوی کَ ثْدا ثب آى ُب آؽٌب ؽذ رْکی ُب ثْدًذ

 .رْکی ُب هؼشّف ثْدًذ ثَ ایٌکَ ثَ عختی ّ ثَ هشص ّصؾتٌبکی سیبمت هی کؾیذًذ

 .آى ُب اػتوبد داؽتٌذ کَ رغن ّ ثذى ّ ًیبص هبدی هب، عذ ساٍ سُبیی اعت

  

 جْکی ُا تالش هی کزدًذ ًفس ضاى را بکطٌذ

 .اكشاهی عؼی دس ًبثْد کشدى رغن ّ تؼلوبت هبدی داؽتٌذآى ُب ثَ ؽکل 

 .ُوچٌیي ثَ ربی توشکض سّی رُي توبم تالػ ؽبى سا ثشای کؾتي ًلظ هی کشدًذ

 هی گلتٌذ: توبم ًیبصُبی هب ًبؽی اص ًیبصُبی رغوی اعت پظ تب ربیی ک هی ؽْد ثبیذ

 .هٌؾب ایي ًیبصُب سا کَ ُوبى رغن ُغت سا کؾت

 یي ُلتَ ثذّى تضشک یکزب هی ًؾتٌذ،ثؼنی اص آى ُب چٌذ

 !ثؼنی ُب چٌذیي هبٍ سّصٍ هی گشكتٌذ، سّصی یک داًَ ثبدام هی خْسًذ

 هشتبك ُبیی ثْدًذ کَ سّی دعت ساٍ هی سكتٌذ، ؿزای ؽبى سا سّی

 …صهیي هی سیختٌذ ّ عؼی هی کشدًذ صشکبت صیْاًبت سا تولیذ کٌٌذ ّ

 .ك ُب سا ثجیٌین کَ ایي کبسُب سا هی کٌٌذکَ اهشّصٍ هی تْاًین دس ٌُذ رْکی ُب ئ هشتب

 ثْدا ُن ثشای هذتی هخل آى ُب صًذگی هی کشد، ًلغؼ سا صهبى صیبدی صجظ هی کشد،

 .ثشٌَُ ساٍ هی سكت، سّصٍ ُبی ثلٌذهذت چٌذیي ُلتَ ای هی گشكت ّ سّصی یک داًَ ثشًذ ثیؾتش ًوی خْسد

 ثَ ػنالت ؽکون دعت ثضًن، خْدػ هی گلت: آًوذس الؿش ؽذٍ ثْدم کَ ّهتی هی خْاعتن

 .دعتن ثَ هِشٍ ُبی کوشم هی خْسد

 .آًوذس سیبمت کؾیذ کَ هشتبك ُبی دیگش اّ سا الگْی خْدؽبى هشاس دادٍ ثْدًذ

 .صتی ثیي رْکی ُبی اكشاهی کوتش کغی پیذا هی ؽذ کَ ثتْاًذ پب ثَ پبی ثْدا سیبمت ثکؾذ

 .یضی کَ هی خْاعت دعت پیذا ًکشدٍ ثْدّلی ثْدا ثب ّرْد تضول توبم ایي عختی ُب ٌُْص ثَ چ

 .اًگبس اعیش هْاًیي هشتبك ُب ؽذٍ ثْد ّ ایي اعبست سا دّعت ًذاؽت

 .دسدی ثیؼ اص صذ رٌُؼ سا تیشٍ هی کشد. سیبمت ُب ُن چیضی ًجْد کَ ثْدا دًجبلؼ هی گؾت

  

 دّهیي ًقطَ عطف سًذگی بْدا

 .هی گزؽت ًبگِبى تقوین گشكت ایي سّػ سا کٌبس ثگزاسدتب اص یبساًؼ اص ًضدیک سّعتبیی ۰ثشای ُویي ّهتی ثب 

 .پظ ّهتی یک صى سّعتبیی یک کبعَ كشًی ثشًذ داد ثْدا آى سا گشكت ّ خْسد

 !ثْدا دّثبسٍ ثَ سّػ ػبدی ؿزا خْسدى ثشگؾت الجتَ ثب سػبیت اػتذال ّ ثَ دّس اص اعشاف



 .ایي دّهیي ًوطَ ػطق صًذگی ثْدا هضغْة هی ؽذُویي تـییش هْمؼؼ ثبػج ؽذ خیلی اص یبساًؼ اّ سا تشک کٌٌذ ّ 

 .عبل سًذ ّ عختی ّ تضول ّ سیبمت ثشای ثْدا توشیجب ُیچ ثْد۱صبفل 

 .ثشای ُویي ثْدا تقوین گشكت ساٍ خْدػ سا کَ ساٍ اػتذال ثْد اهتضبى کٌذ

 .اص ایي لضظَ ثَ ثؼذ اػتذال افل سّػ اًوالثی ثْدا ؽذ

 .بدٍ ّ خالفَ تش کٌین ثبیذ ثگْیین توشکض ثْدا سّی دّتب هغئلَ ثْداگش ثخْاُین سّػ اػتذال ثْدا سا ع

 اّل هغلو ؽذى ثَ رُي ثب هشاهجَ؛ چْى اػتوبد داؽت ًْع ًگبٍ ّ

 .رٌُیت هب ثَ دًیب دس ثشداؽت اص چیضُبی هختلق تبحیشگزاس اعت

 ثب ؽذت سّػ رْکی ُب ثلکَ ثب اػتذالدّم تشک تؼلن اص ًیبصُبی هبدی ّ رغوی الجتَ ًَ 

 پظ ؽذ کبس کشدى سّی رُي ثب هشاهجَ ّ یْگب ّ تشک ًیبصُبی هبدی صًذگی اهب ُشدّ ثب اػتذال

 ثشای آدم ُبی اهشّصی کَ دسگیش تکٌْلْژی ُغتٌذ افال صهبًی ثشای کبس کشدى سّی رُي ؽبى ثبهی ًوی هبًذ

 .ًْذاص هشكی خْاعتَ ُبی هب سّص ثَ سّص ثیؾتش هی ؽ

 .ثْدا ثب ایي یبكتَ ُب آهبدٍ ثْد کَ توبم تالؽؼ سا فشف دگشگًْی خْدػ کٌذ

 .عبلگی ثَ سّعتبیی سكت ثب هٌظشٍ ػبلی ّ سّدخبًَ ای کَ اص کٌبس سّعتب هی گزؽت۸۰اّ دس عي 

 .آًزب صیش یک دسخت اًزیش ًؾغت ّ اّلیي هکبؽلَ خْدػ سا آًزب داؽت

 .ؽخـ ثب دسک هؼٌْی ّ سّصی کَ داسد اص اهْس هتبكیضیکی آگبٍ هی ؽْد هکبؽلَ صبلتی هیبى خْاة ّ ثیذاسی کَ

  

 بْدا بَ ًیزّاًا رسیذ

 دیذ… دس ایي هکبؽلَ ثْدا صًذگی ُبی گزؽتَ خْدػ سا دس هبلت اًغبى ّ صیْاى ّ

 .كِویذ تب سّصؼ آساهؼ ًگیشد، اعیش ایي تْلذُب ّ هشگ ُب اعت

 .ب، ثْدا ؽذآًزب صیش دسخت اًزیش ثْد کَ عیذاستب گْتبه

 .اهشّصٍ ایي هکبى ُش سّص صیبستگبٍ ُضاساى هشكذاس آییي ثْدا اعت

 .ثْدا ثَ ًیشّاًب سعیذٍ ثْد. ًیشّاًب صبلتی اص سُبیی ًبة اعت کَ هغتوین اص دسّى تزشثَ هی ؽْد

 !صغی كْم الؼبدٍ ّ ؿیشهبثل تْفیق اص سُبیی

 .ٍ خْاُی ّ ًلشت ّ تُْن سا اص خْدػ دّس کٌذثْدا ثَ رٌُؼ هغلو ؽذٍ ثْد ّ اص هشكی تْاًغتَ ثْد صیبد

 هؼٌبی ّاژٍ ًیشّاًب دس افل یؼٌی خبهْػ کشدى آتؼ ّ هوقْد ثْدا ایي ثْدٍ کَ

 .توبم پشیؾبًی ُب ّ ًگشاًی ُب خبهْػ هی ؽًْذ ّ اص ثیي هی سًّذ

 .ًیشّاًب پبیبى صشؿ ّ هوغ، پبیبى ًبداًی ّ خْدپغٌذی، پبیبى کیٌَ ّ ًلشت ثْد

 .یی ُب اػتوبد داسًذ ُیچ کظ هبدس ًیغت ّاژٍ ًیشّاًب سا تْفیق کٌذالجتَ ثْدا

 .چشاکَ صظ خبؿ آساهؼ رُي ثَ دّس اص توبم ثذی ُب ّ هولْ اص ػؾن اعت

 .ثْدا اصغبط هی کشد صبال سعبلت تبصٍ ای ُن داسد

 .ایٌکَ تزشثَ اػ سا دس اختیبس آدم ُبی دیگش ثگزاس تب آى ُب صرش کوتشی ثکؾٌذ

 .رْکی کَ یبساًؼ ثْدًذ۰عشاؽ آى  پظ اّل سكت

 .آى ُب اثتذا توبیلی ثَ دیذًؼ ًذاؽتٌذ ّلی ثؼذ کَ هتْرَ دگشگًْی ثْدا ؽذًذ ثَ ساُؼ اػتوبد پیذا کشدًذ

 ثْدا اػتوبد پجذا کشدٍ ثْد کَ اًغبى ُب ثَ ّاعطَ ثبصتبة کشداس ّ سكتبسؽبى



 ثبؽٌذ ّ یؼٌی ُوبى کبسهب هی تْاًٌذ دس عشًْؽت صًذگی ؽبى ًوؼ داؽتَ

 .هتٌبعت ثب ایي کبسهب دس تْلذُبی ثؼذی ربیگبٍ ثِتش یب ثذتشی داؽتَ ثبؽٌذ

 .صویوت اًکبس ًبپزیش ثْد سا ثب ثویَ دسهیبى گزاؽت۴ثشای سعیذى توبم هشدم ثَ ًیشّاًب ثْدا یبكتَ ُبیؼ سا کَ ثَ ػٌْاى 

  

 حقیقت است ۴فلسفَ بْدین بز پایَ 

 .لَ ثْدیغن اعتصویوت ثغیبس عبدٍ اعبط كلغ ۴ایي 

 .هیلیْى ًلش ثْداییغن داسین۰۵۵دیي ثْدا ُویي االى چِبسهیي دیي دًیبعت ّ توشیجب 

 .ًکتَ ربلت ایي اعت کَ ایي دیي اػتوبدی ثَ خبلن ُغتی ًذاسد

 ثشخالف توبهی ادیبى اثشاُیوی دیگش هخل هغیضی، اعلن ّ یِْد کَ توبم تؼبلین ؽبى سّی خذاعت،

 .اص خذا صشف ًوی صًذ آییي ثْدا صتی یک کالم

 .ثْدا اػتوبد داؽت هجبصج هشثْه ثَ خذا دس رُي ثؾش ًوی گٌزذ

 .ثشای ُویي ثِتش اعت کَ ثِؼ كکش ًکٌین

 .ثَ هْمْػبت هِن تش كکش کٌین هخال االى کَ صیبت ّ صًذگی داسین چَ کبس کٌین کَ ثذّى سًذ صًذگی کٌین

 ُویي خیلی اص اًذیؾوٌذاى ثْدیغن سا دیي ًوی داًٌذ،چِبسهیي دیي دًیب افال اص خذا صشف ًوی صًذ ثشای 

 .صویوت اعت کَ یک ثْدایی ثبیذ آى ُب سا پزیشكتَ ثبؽذ۴ثیؾتش آى سا آییي ّ عجک صًذگی هی داًٌذ. آییٌی کَ ثش پبیَ 

  

 حقیقت آییي بْدیسن چیست؟ ۴

 .صًذگی توبهب سًذ ّ ػزاة اعت ّ ُیچ گشیضی اص آى ًیغت /۱

 .سًذ اعت… ت، پیشی، هشگ، ثیوبسی ّصاییذٍ ؽذى سًذ اع

 توبم سًزی کَ هب اص صًذگی هی کؾین ًبؽی اص یک چیض اعت: صیبدٍ خْاُی آدم /۲

 .چْى سًذ یک ػلت هبثل ؽٌبعبیی داسد پظ هی تْاًذ پبیبًی ُن داؽَ ثبؽذ/۳

 .ایي صویوت ُوبى ساُی اعت کَ ثْدا ثشای پبیبى سًذ اًغبى ثَ آى سعیذٍ ثْد /۴

 .ؾت گبًَ کَ افْل افلی آییي ثْدا اعتیک هشیوت ُ

 .پظ صویوت چِبسم ساٍ ُؾت گبًَ سُبیی اص سًذ اعت

 .ثب سػبیت ایي افْل خیلی اص یبساًؼ ُن تْاًغتٌذ هخل خْدػ ثَ ًیشّاًب ثشعٌذ

 .آى ُب ُن ایي صظ سُبیی ًبة سا اص دسّى صظ کشدًذ ّ خْؽجخت صًذگی کشدًذ

 .هخقْؿ پیبهجشؽبى یؼٌی ثْدا ًجْددس آییي ثْدا سعیذى ثَ ًیشّاًب كوو 

 .ُشکظ دیگشی ُن هی تْاًغت ثَ ًیشّاًب ثشعذ کوبایٌکَ خیلی ُب ُن سعیذًذ

 ایي ُن یک تلبّت دیگش ثب دیگش ادیبى اعت کَ دس ادیبى دیگش هؼوْال پیبهجش كبفلَ ای ثب هشدم داسد کَ

 .یک كشد ُشچوذس ُن خْة ثبؽذ ًوی تْاًذ ثَ ربیگبٍ پیبهجش ثشعذ

  

 اصل اّل اس اصْل ُطت گاًَ



 :ضٌاخت درست

 صویوت ؽشیق ۴ّاهؼیت ُبی صًذگی ّ آگبُی اص یؼٌی دسک 

 یؼٌی اّل ثبیذ دسک دسعتی اص ایي چِبس صویوت داؽتَ ثبؽیذ ّ آى ُب سا پزیشكتَ ثبؽیذ

  

 اصل دّم اس اصْل ُطت گاًَ

 :ًیت درست

 ًیت ّاهؼی ثشای دعت کؾیذى ّ چؾن پْؽی اص تؼلوبت هبدی، ًیت سعیذى ثَ آصادی ّ ثی آصاسی،

 .وبت چؾن پْؽی کٌی ّ ثَ آصادی ثشعی دس کٌبسػ ًجبیذ آصاسی ُن ثَ دیگشاى ثشعبًیذیؼٌی ّهتی اص تؼل

  

 اصل سْم اس اصْل ُطت گاًَ

 :گفتار درست

 …، خْدداسی اص ثذگْیی، دسؽت گْیی، ًبعضا ّدسّؽؽیٍْ گلتبسی ثذّى 

  

 ُطت گاًَاصل چِارم اس اصْل 

 :کزدار درست

 .سكتبست ثبیذ ثَ گًَْ ای ثبؽذ کَ ثشای ُیچ هْرْدی صیبًی ًذاؽتَ ثبؽذ

 !خْدداسی اص آصاس، کؾتبس ّ تجؼیل توبم هْرْدات یؼٌی صن ًذاسیذ ربى صیْاًی سا ثگیشیذ، ثکؾیذ ّ ثؼذ ثخْسیذ

 .خْدداسی اص گشكتي چیضی کَ ثَ هب تؼلن ًذاسد

 اثطَ ثب صّس، ثب کْدکبى ًبثبلؾساثطَ رٌغی ًبهٌبعت یؼٌی س

 .عبل پیؼ ثْدا دس آییٌؼ دس هْسد صوبیت اص صیْاًبت ّ ًلی اصدّاد کْدکبى ًبثبلؾ فضجت هی کٌذ۷۰۵۵تْرَ کٌیذ کَ 

  

 اصل پٌجن اس اصْل ُطت گاًَ

 :هعاش ّ ضغل درست

 خْدداسی اص هؾبؿلی کَ ثبػج آصاس هی ؽْد هخل اعلضَ كشّؽی، صیْاى كشّؽی،

 .لویي ًظش خْد ثَ دیگشاى صتی ثَ اعن گغتشػ آییي یب ُذایت ثَ ّیژٍ اگش ثب صّس ُوشاٍ ثبؽذاػوبل ّ ت

 .صتی اّ هی گْیذ ثشای تشّیذ ثْدیغن ُن ًجبیذ ًظش خْدتبى سا الوب کٌیذ
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 اصل ضطن اس اصْل ُطت گاًَ

 :کْضص درست

 کْؽؼ ثشای ثِتش کشدى اّمبع

 ّ ػضت ًلظ اػتوبد ثَ ًلظغت ُوشاٍ ثب ؽکْكب کشدى توبیالت خْة هخل دس گبم اّل دّس هبًذى اص خْاعتَ ُبی ًبؽبی

 دس گبم دّم ؿلجَ کبهل ثش آدات ًبؽبیغت ُوشاٍ ثب ایزبد ػبدات ًیک

  

 اصل ُفتن اس اصْل ُطت گاًَ

 :اًذیطَ درست

 .ص هشین آى ثتْاى افل ّاهؼیت چیضُب سا ثب رٌُی ثبص دیذسعیذى ثَ آگبُی کَ ا

 اًذیؾَ آصاد اص لزت ّ ؽِْت

  

 اصل ُطتن اس اصْل ُطت گاًَ

 :توزکش درست

 .هٌظْس ُوبى هشاهجَ ّ توشکض فضیش اص هشین یْگب اعت

 کغی کَ ایي ُؾت افل سُبیی اص سًذ سا سػبیت کٌذ ّ ثَ آى ُب ػول کٌذ دصدی ًوی کٌذ،

 ْیذ، ًَ اًغبى ّ ًَ صیْاًی سا ًوی کؾذ، اص صیْسآالت ّ هال ّ رْاُش دّسی هی کٌذ،دسّؽ ًوی گ

 …ُیچ ّهت اص چْة ّ ؽوؾیش ّ ُش عالس دیگشی اعتلبدٍ ًوی کٌذ ّ

 .توبم تؼبلین ثْدا دس ػول ثشای هشدهی کَ ُوبى صهبى اص فجش تب ؽت هؾـْل کبس ثْدًذ هبثل اًزبم ًجْد

 .بس داؽتّلی ثْدا ثشای آى ُب ُن ساُک

 .اّ هی گلت کبسهبی کبس ؽوب دس ایي دًیب ثبػج هی ؽْد تب دس صًذگی ثؼذی تبى ربیگبٍ ثِتشی داؽتَ ثبؽیذ

 .ّ ثشای ربیگبٍ ثِتش كوو کبكی اعت اًغبى ثِتشی ثبؽیذ

 .ثب ایي اػتوبد ثْدا عشًْؽت آدم ُب سا اص دعت سّصبًیْى دس آّسد ّ ثَ خْد هشدم داد

 .آدم ُب سثطی ثَ هجوَ ارتوبػی ؽبى ًذاؽتصبال دیگش خْثی ّ ثذی 

 .ثغیبس ربلت اعت کَ صتی خذا ُن دس ایي ثِتش ؽذى ًوؾی ًذاؽت كوو خِْد ؽخـ ّ اػوبل خْدػ ثْد

 .ثْدا گلت: چشاؽ خْدت ثبػ ّ پٌبٍ دیگشی رغتزْ ًکي

 .ثْدا ؽِش ثَ ؽِش هی سكت ّ تؼبلیوؼ سا ثَ گْػ هشدم هی سعبًذ

 .تش هی ؽذسّص ثَ سّص هشكذاساًؼ ثیؾ

 صبکوبى ؽِشُبی هختلق ُن کَ هی دیذًذ آییٌؼ فلش سا ثَ ُوشاٍ هی آّسد

 .خیلی کبسی ثَ اّ ًذاؽتٌذ ّ اکخشا ُن رض پیشّاًؼ هی ؽذًذ

 یکی اص ایي صبکوبى کَ هضْ تؼبلین ثْدا ؽذٍ ثْد ثَ اّ پجیؾٌِبد داد کَ

 .اًذ آًزب صًذگی ؽبى سا ساٍ ثیٌذاصدداخل ؽِش ثوبًذ ّ هٌطوَ ثضسگی سا ثَ اّ داد تب ثب پیشّاًؼ ثتْ

 .تبعیظ ایي ربیگبٍ ّ ربیگبٍ ُبی ؽجیَ ثَ آى دس اعتوشاس ثْدیغن کوک صیبی کشد
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 افشایص رّس افشّى طزفذاراى آییي بْدیسن

 ربُبیی کَ ثْدا ّ یبساًؼ هی كقل ُب ّ ثبساى ُبی هْعوی اهشام هی کشدًذ،

 .اّلیي عْهؼَ ُبی ثْدیغن تبعیظ ؽذ

 .ثَ اكضایؼ سّصاكضّى ساُت ُبی ثْدایی، هْاًیٌی ُن ثشای ساُت ُب تؼییي ؽذ ثب تْرَ

 .هبًْى داسد کَ ٌُْصُن تب صذّد ثغیبس صیبدی سػبیت هی ؽْد۷۷۲صًذگی ساُت ُب 

 .افْال ثشای ّسّد ثَ اًزوي ساُت ُب هْاًیي صیبدی ّرْد داسد ّلی ثشای خشّد کبكیغت تب خشهَ اػ سا دسثیبّسد

 تب سدا کَ خیلی ُن ًجبیذ صیجب ثبؽذ ّ رلت تْرَ کٌذ،۸چیض داؽتَ ثبؽٌذ؛ ۸ُغتٌذ اص هبل دًیب كوو  ساُت ُب هزبص

 عْصى ًخ کْچک، تیؾ کَ ُش سّص ثتْاًذ هُْبی عشؽبى سا ثضًٌذ ّ کبعَ هلت یب ُوبى کبعَ گذایی ساُجَ ُب

 ضًذساُجَ ُب ُش سّص ثب ایي کبعَ دّس هی چشخٌذ ّ هشدم دس کبعَ ؽبى ؿزا هی سی

 .ساُجَ ُب هی تْاًٌذ ساٌُوبی هشدم ثبؽٌذ ّ دس ػْك هشدم ُن ثَ آى ُب ؿزا ثذٌُذ

 ّهتی هشدم ثَ ساُت ؿزا هی دٌُذ ایٌطْسی ًیغت کَ كکش کٌٌذ ثَ گذا ؿزا هی دٌُذ ثلکَ

 .ایي کبس دس كشٌُگ هشدم کبهال رب اكتبدٍ اعت ّ ثب اصتشام ایي کبس سا اًزبم هی دٌُذ

 ص ػوشػ سا فشف ساٌُوبیی ّ ُذایت هشدم کشد ّ اص ُیچ تالؽی دسیؾ ًکشد ّ اعبطثْدا ثیؼ اص ًیوی ا

 .تؼبلیوؼ ُن هضجت ّ ػؾن ثی صذ ّ هشص ثْد

 .دس دّساى پیشی پغشػوْیؼ ثَ اّ پیؾٌِبد داد کَ اّ سا سُجش گشُّؼ کٌذ

 .ّلی ثْدا ثَ خبهش اكشاه دس سیبمتی کَ پغشػوْیؼ داؽت هجْل ًوی کشد

 .اّ ثذ ؽذ ّ عَ ثبس تالػ کشد ثْدا سا ثکؾذ کَ ًتْاًغتپغشػوْیؼ ُن ثب 

 .یکجبس عشثبصی سا كشعتبدٍ ثْد تب اّ سا ثکؾذ کَ عشثبص تضت تبحیش ثْدا هشاس گشكت ّ یکی اص یبساى ثبّكبی اّ ؽذ

 .اّ ثَ هْس کلی ؽخقیتی کبسیضهبتیک ّ گیشا داؽت

  

 پیزّاى هي ًیاس بَ پیطْا ًذارًذ

 :زجْس ًوی کشد آییٌؼ سا هجْل کٌٌذ ثلکَ ثَ کغبًی کَ ثب یک ًگبٍ ؽیلتَ اّ هی ؽذًذ، هی گلتثْدا ًَ تٌِب کغی سا ه

 .کوی ثیؾتش ّ ثب رُي ثبص كکش کٌیذ

 :عبلگی سّصُبی آخش ػوشػ سا هی هی کشد کَ یکی اص یبساى ًضدیکؼ ثَ اّ گلت۸۵ثْدا دس عي 

 دا هی آیذ؟ ربًؾیي ؽوب چَ کغی اعت؟ثؼذ ؽوب هب ثبیذ ثَ چَ کغی تکیَ کٌین؟ چَ ثش عش پیشّاى ثْ

 .ثْدا رْاة داد: ًیبصی ًیغت هي ربًؾیٌی داؽتَ ثبؽن. پیشّاى هي ثَ پیؾْا ًیبص ًذاسًذ

 .آى ُب ثَ آهْصٍ ُبی هي ًیبص داؽتٌذ کَ دس اختیبسؽبى هشاس دادم

  …ْیذپیام آخز بْدا بَ پیزّاًص ایي بْد: سزضت ُوَ چیش تباُی است. بی ًیاس باضیذ تا رُا ض

 .ثؼذ اص هشگ ثْدا ثیي خبًذاى ُبی هختلق عش ایٌکَ خبکغتشػ سا کزب دكي کٌٌذ رش ّ ثضج ؽذ

آخشعش هشاس ؽذ خبکغتشػ هیبى ُؾت خبًذاى توغین ؽْد ّ ُشکذام اص آى ُب ربیی کَ خبکغتش سا دكي کشدًذ یک هؼجذ 

 .عبختٌذ

 .ثٌؾیٌٌذ ّ ثَ اروبع ثشعٌذ ثْدا ثَ پیشّاًؼ یبد دادٍ ثْد کَ دس خقْؿ هغبئل هختلق دّسُن

 پظ ثؼذ اص هشگ ثْدا کَ خطش تضشیق آهْصٍ ُبیؼ ثْدیغن سا تِذیذ هی کشد،



 .ًلش اص پیشّاى ثْدا دّسُن روغ ؽذًذ تب دس هْسد روغ ثٌذی آهْصٍ ُب ثَ اروبع ثشعٌذ ّ ایي کبس سا کشدًذ ۰۵۵ثیؼ اص 

عبل ثؼذ اص هشگ ثْدا توبم آهْصٍ ُبی ثْدا ثب اروبع کبهل  ۰۵۵ ایي اروبع دّثبس دیگش ثؼذ اص هشگؼ ُن اًزبم ؽذ ّ توشیجب

 .ثَ فْست هکتْة دسآهذ

 

 آهْسٍ ُای بْدا چگًَْ در کطْرُای دیگز فزاگیز ضذ؟

 .آییي ثْدا ایي هْمْع سا هذیْى یک صبکن دیکتبتْس اعت

 عبل ثؼذ اص هشگ ثْدا یک دیکتبتْس ثَ ًبم آؽْکب ثخؼ ُبی ثضسگی اص ٌُذ سا ۷۵۵

 .علطَ خْدػ داؽت ّ هخبللبًؼ سا ثَ ؽذت ؽکٌزَ هی کشد صیش

ُبی خْد پشداخت ّ ّهتی ثَ سًذ ّ ثذثختی کَ عش هشدم آّسدٍ  صل تؼبسكآؽْکب تضت تؼبلین ثْدا ًبگِبى تـییش کشد ّ ثَ 

 ثْد كکش هی کشد،

 .پؾیوبًی هی کشد ّ ایي پؾیوبًی سا سعوب اػالم کشدٍ ثْداصغبط 

 .اّ ػِذ کشد اص آى ثَ ثؼذ ثب ػذالت كشهبًشّایی کٌذ

 آؽْکب، هکبى ُبیی کَ ثْدا تبعیظ کشدٍ ثْد سا پیذا ّ گغتشػ داد ّ

 .تؼبلین ثْدا سا سّی عتْى ُبی عٌگی ثضسگی دس ایي هکبى ُب حجت کشد

 هشگ سا ثشداؽت، ثشدٍ ُب سا آصاد کشداّ دس عشاعش ٌُذ هبًْى هزبصات 

 .دس پبیتخت هشثبًی کشدى صیْاًبت هوٌْع ؽذ

 .کَ ًغلؾبى دس صبل اًوشاك ثْد سا صلبظت ؽذٍ اػالم کشد… صیْاى ُبی صیبدی هخل الکپؾت ّ رْرَ تیـی ّ

 .آعیب ثجشًذ ثؼذ اص آى پیک ُبیی ثَ خبسد اص ٌُذ كشعتبد تب افْل ثْدا سا ثَ عشیالًکب، خبّسهیبًَ ّ عشاعش

 .عبل ثؼذ آییي افلی هشدم ٌُذ ؽذ ّ آییي ثْدا سّص ثَ سّص گغتشػ یبكت ۶۰۵۵ثْدیغن تب 

 عبل ثؼذ اص هیالد هغیش صهبًی کَ اسّپب دس هشّى ّعطب ثْد، ۰۵۵توشیجب 

 .دس ٌُذ اّلیي داًؾگبٍ ثضسگ دًیب هجتٌی ثش آهْصٍ ُبی ثْدا تبعیظ ؽذ

 .سّعتب ؿزا ّ هبیضتبد داًؾگبٍ سا تبهیي هی کشدًذ ۷۵۵َ عبختوبًی ثضسگ ثب ُضاساى داًؾزْ ک

 .هجوَ ای کَ توبم آهْصٍ ُبی ثْدا سا ًگَ داسی هی کشد ّ اسّپب ثَ آى صغبدت هی کشد۲عبختوبى 

 كیلغْف ثضسگ اسّپبیی، ؽْپٌِبّس ُن کَ الجتَ هظِش كیلغْكبى خذاًبثْس ثْد،

 .دا ُغتنهی گلت: هي توبم اًذیؾَ ُب ّ ػوبیذم سا هذیْى ثْ

 .هخل هیلیْى ُب آدم دیگش کَ اص اّ الِبم گشكتَ اًذ هي ُن اص اّ الِبم گشكتن

  

 کطفیات بْدا ٌُْس الِاام بخص اًساى ُای سیادی است

 .صًذگی ثْدا خیلی اص ًیشّهٌذتشیي ثبّسُب ّ ػبدات هب سا ثَ هجبسصٍ هی هلجذ

 ین اهب عشهؾن اّ ثؼنی اص ساٍ ُب سا سّؽي هی کٌذؽبیذ ًتْاًین سّؽی سا کَ تزْیض کشدٍ ثَ هْس کبهل ػول کٌ

 .تب ثتْاًین اًغبًیتوبى سا توْیت کٌین چیضی کَ االى دًیب خیلی ثَ آى ًیبص داسد

 .هشاهجت اص صًذگی هْرْدات صًذٍ ّ ػذم اػوبل خؾًْت ثٌیبى دعتْسُبی اخالهی ثْدا اعت

 .ثب چٌگ ّ دًذاى اص تٌِب كشصًذػ پبعجبًی هی کٌذثْدا هی گلت: ثب ُوَ ربًذاساى ُوچْى هبدسی سكتبس کٌیذ کَ 

 آییي ثْدا رض هؼذّد آییي ُبیی دس دًیب اعت کَ دس آى ُیچ صیْاًی هشثبًی ًوی ؽْد ّ
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 .کؾتي صیْاى ُب کَ ثشای اکخش هشدم دًیب یک ػبدت اعت ثَ ؽذت هشد هی ؽْد

 ّرْد داسد یب ًَ ػْك کشدثْدا ثضسگتشیي کبسی کَ کشد ایي ثْد کَ پشعؼ سا اص ایٌکَ آیب خذایی 

 تب ثپشعین فشف ًظش اص ایٌکَ آیب خذایی ّرْد داسد یب ًَ، چطْس ثبیذ سكتبس کٌین؟

 !ثَ دّس اص خؾن، کیٌَ، کؾتبس ّ ثب هِشثبًی ّ ػؾن

 .هشى پیؼ کؾق کشد ٌُْص الِبم ثخؼ هیلیْى ُب ًلش دس عشاعش دًیب اعت ۷۰چیضی کَ ثْدا 


